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Text částí nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu 

rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, v platném znění 

s vyznačením navrhovaných změn 

 

 

§ 3 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

 

(1) Dotaci může Fond poskytnout obci, na jejímž území se nachází sídliště, pokud  

a) pozemek, na kterém má být provedena regenerace, je ve vlastnictví obce, 

b) obec má platný územní plán a povolení pro stavbu, na kterou žádá obec dotaci, podle 

stavebního zákona, pokud je vyžadováno, 

c) obec má projekt, který je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a byl 

včetně každé jeho změny schválen zastupitelstvem obce, a  

d) obec nemá ke dni podání žádosti o dotaci dluhy po době splatnosti ve vztahu ke 

státnímu rozpočtu nebo státním fondům. 

 

(2) Fond může poskytnout dotaci i na etapu. Dotace na regeneraci ve vymezeném území 

může být na konkrétní činnosti uvedené v § 2 písm. b) poskytnuta pouze jednou.  

 

(2) Fond může poskytnout dotaci na projekt nebo jeho etapu anebo etapy vymezené 

v žádosti o dotaci. Je-li podána žádost o dotaci na etapu nebo etapy, použijí se odstavec 

3, § 4 odst. 3 písm. f) a  h), § 4 odst. 8 písm. b), § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1, 2, 4 a 6, § 7, § 8 

odst. 1 a § 10 odst. 2 na etapu nebo etapy vymezené v žádosti obdobně.  

 

(3) Na regeneraci financovanou projekt financovaný podle tohoto nařízení nesmí být 

použita podpora z  evropských strukturálních a investičních fondů ani podpora ze státního 

rozpočtu nebo rozpočtu státních fondů s výjimkou Fondu. 

 

(4) Fond může poskytnout dotaci i na již zahájenou regeneraci, jsou-li splněny podmínky 

pro její poskytnutí. 

§ 4 

 

Žádost o dotaci a žádost o úvěr 

 

(1)  Písemná žádost o dotaci se podává Fondu na základě výzvy uveřejněné na 

internetových stránkách Fondu. Oznámení o vyhlášení výzvy Fond uveřejní alespoň 6 měsíců 

před termínem vyhlášení výzvy. Žádost lze podat do 2 měsíců ode dne vyhlášení výzvy. 

 

(2)  Spolu se žádostí o dotaci může obec podat žádost o úvěr. Pokud obec prokáže 

schopnost úvěr splácet, předloží Fond obci příslib úvěru v případě, že má na poskytnutí úvěru 

prostředky. 

 

(3)  Žádost o dotaci obsahuje 

a) projekt,  

b) doklad o vydání nebo o schválení územního plánu obce, 
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c) doklad o schválení projektu zastupitelstvem obce a v případě jeho aktualizace doklad 

o schválení aktualizace projektu zastupitelstvem obce, 

d) doklad prokazující vlastnictví dotčených pozemků,  

e) doklady požadované pro provedení regenerace podle jiných právních předpisů1),  

f) doklad o vlastních peněžních prostředcích určených na financování realizace projektu 

nebo jeho etapy, případně podání žádosti o úvěr od Fondu, nemá-li obec dostatek 

vlastních peněžních prostředků, 

g) prohlášení obce, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá dluhy po době splatnosti ve 

vztahu ke státnímu rozpočtu a státním fondům a  

h) položkový rozpočet projektu. 

 

(4) Žádost o úvěr obsahuje 

a) identifikaci žádosti o dotaci, se kterou je podávána, 

b) požadovanou výši a dobu splatnosti úvěru a 

c) účetní výkazy nutné k posouzení schopnosti obce úvěr splácet. 

 

(5) Fond může obec vyzvat ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti o úvěr k doplnění 

dalších podkladů potřebných k posouzení účelu úvěru a schopnosti obce úvěr splácet. Jestliže 

obec ve stanovené lhůtě, nejméně však v délce 30 dnů, podklady nedoplní, Fond smlouvu 

neuzavře. 

 

(6) Obsahuje-li žádost vady, vyzve Fond ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení žádosti 

o  dotaci obec, aby ve lhůtě stanovené ve výzvě, nejméně však v délce 30 dnů, vady 

odstranila. Jestliže obec ve stanovené lhůtě vady neodstraní, Fond smlouvu neuzavře. 

 

(7)  Žádosti, které mají náležitosti stanovené tímto nařízením, Fond vyhodnotí podle 

hodnotících kritérií uvedených ve výzvě a stanoví pořadí vyhodnocených žádostí, které 

uveřejní na internetových stránkách Fondu nejpozději do 14 dnů ode dne vyhodnocení všech 

žádostí. 

 

(8)  Má-li Fond na poskytnutí dotace prostředky, zašle obci návrh na uzavření smlouvy 

o poskytnutí dotace a požadavek na doložení 

a) smlouvy o dílo se zhotovitelem a 

b) aktualizovaných údajů o projektu, pokud došlo k jeho změně. 

 

(9)  Pokud obec ve lhůtě stanovené Fondem nedoloží podklady uvedené v odstavci 6 8, 

návrh na uzavření smlouvy zaniká. Tuto skutečnost sdělí Fond obci písemně bez zbytečného 

odkladu. 

 

§ 5 

 

Výše dotace 

 

(1)  Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 

6  milionů Kč na projekt. 

 

(2)  Uznatelné náklady musí bezprostředně souviset s realizací projektu v rozsahu prací 

podle § 2 písm. b).  

                                                 
1) Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Uznatelnými náklady nejsou zejména náklady na vyhotovení projektu, na projektovou 

dokumentaci stavby, na stavební dozor, provozní a  režijní náklady obce, výdaje na 

průzkumy, posudky a analýzy, výdaje na uzavření kupní smlouvy, popřípadě smlouvy 

o  smlouvě budoucí kupní ke koupi nemovité věci, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku, 

daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, která platí obec jejich správci, výdaje vzniklé 

nad rámec schváleného rozpočtu nebo výdaje na následnou péči o veřejnou zeleň. 

Uznatelnými náklady nejsou dále daně s výjimkou daně z přidané hodnoty; tato výjimka 

se nevztahuje na tu část daně z přidané hodnoty, u níž obci jako plátci vznikne nárok na 

odpočet daně podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

 

 

§ 9 

 

Výše úrokové sazby a výše úvěru 

 

(1)  Úroková sazba se stanoví ve výši základní referenční sazby Evropské unie zvýšené 

o 0,30 % ročně. 

 

(2)  Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. 

 

(3)  Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle tohoto nařízení může činit nejvýše 

90  % uznatelných nákladů podle § 5 odst. 3. 
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